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Головні вимоги до швидкісних стенограм уперше формалізова-
но та умовно поділено на суб'єктивні й об'єктивні [1]. Однак конкрет-
них шкал для кількісного оцінювання якості укладання й записуван-
ня окремими екіпажами швидкісних стенограм до цього часу не розро-
блено; не досліджений також вплив якості стенограм конкретних екі-
пажів на результати їх змагальної діяльності, що дало б змогу оцінити 
об'єктивність запропонованих авторами [ 1 ] вимог до таких документів. 

Розроблені шкали для кількісного оцінювання якості укладання й за-
писування стенограм [2] ґрунтуються на таких об'єктивних крите-
ріях, як частота застосування того чи іншого способу найсильніши-
ми екіпажами України, Європи і світу, логічність кодування та запи-
су інформації, однозначність її запису, сприйняття й відтворення, мі-
німальна ймовірність помилки під час записування та відтворення 
інформації, лаконічність її запису й читання, мінімальна потреба в абстрак-
тному кодуванні інформації, чітке виділення важливих фрагментів та ін., 
а також принципи зменшення обсягу опису траси у разі підвищення його 
інформативності та надання окремим порціям інформації для пілота ха-
рактеру команд до виконання, без потреби перекодування їхнього смислу. 

Унаслідок проведеного дослідження розроблено кількісні крите-
рії для оцінювання змісту (таблиця 1) і форми (таблиця 2) записуван-
ня спеціальних швидкісних стенограм. 

До першої групи критеріїв належить система кодування інформації 
й укладання стенограми, а також організація діалогу між членами екіпа-
жу. Ці особливості зумовлені об'єктивними чинниками: школою запи-
су і читання ралійних стенограм, до якої належить перший водій або екі-
паж, а також групою підготовки й класом автомобіля, стилем керування 
й досвідом пілота. Серед них: система оцінювання щодо кодування кате-
горії складності поворотів; характеристика запису довгих і складних по-
воротів та їх зв'язок; позначення трамплінів (перекатів дороги), траса за 
якими невидима; опис поздовжнього профілю дороги (догори- дони-
зу); позначення місць можливих стрибків і "викидів" автомобіля; способи 
об'єднання поворотів у групи і в серії пов'язувальними словами; команди 
щодо гальмування (коли, де і як); команди різати (підрізати, різати глибоко) 
або не різати повороти узбіччями та вживання специфічних виразів і слів. 
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Таблиця 1 
Кількісні критерії оцінки об'єктивних особливостей 

якості укладання і записування ралійних швидкісних стенограм 
Назва , 

особливості 
Способи у к л а д а н н я і з аписування Оц інка 

(бали) 

1. Система оцінки і 
кодування категорії 
складності поворотів 

за швидкістю проходження повороту в км/год 0 
1. Система оцінки і 
кодування категорії 
складності поворотів 

за передачею КПП, на якій проходиться поворот 1 1. Система оцінки і 
кодування категорії 
складності поворотів за кутом повороту дороги 2 

1. Система оцінки і 
кодування категорії 
складності поворотів 

за складністю проходження повороту 3 

2. Характеристика 
довгих і складних 
поворотів та їх зв'язок 

немає 0 
2. Характеристика 
довгих і складних 
поворотів та їх зв'язок 

словами (довгий, дуже довгий, зі змінною крутизн.) 1 2. Характеристика 
довгих і складних 
поворотів та їх зв'язок буквеними абревіатурами 2 

2. Характеристика 
довгих і складних 
поворотів та їх зв'язок 

кількома цифрами підряд (через крапку) 3 

3. Позначення 
трамплінів (перекатів 
дороги), траса за 
якими невидима 

немає 0 3. Позначення 
трамплінів (перекатів 
дороги), траса за 
якими невидима 

словами 1 
3. Позначення 
трамплінів (перекатів 
дороги), траса за 
якими невидима 

бу квеними абревіатурами 2 

3. Позначення 
трамплінів (перекатів 
дороги), траса за 
якими невидима умовними значками 3 

4. Опис поздовжнього 
профілю дороги 
(вгору - донизу) 

немає 0 
4. Опис поздовжнього 
профілю дороги 
(вгору - донизу) 

словами 1 4. Опис поздовжнього 
профілю дороги 
(вгору - донизу) буквеними абревіатурами 2 

4. Опис поздовжнього 
профілю дороги 
(вгору - донизу) 

стрілками чи іншими умовними значками 3 

5. Позначення місць 
можливих стрибків і 
' 'викидів" автомобіля 

немає 0 
5. Позначення місць 
можливих стрибків і 
' 'викидів" автомобіля 

словами 1 5. Позначення місць 
можливих стрибків і 
' 'викидів" автомобіля буквеними абревіатурами 2 

5. Позначення місць 
можливих стрибків і 
' 'викидів" автомобіля 

умовними значками 3 
б. Способи 
об'єднання поворотів 
у групи І в серп 
пов язувальними 
словами 

немає 0 б. Способи 
об'єднання поворотів 
у групи І в серп 
пов язувальними 
словами 

словами 1 
б. Способи 
об'єднання поворотів 
у групи І в серп 
пов язувальними 
словами 

одним умовним значком 2 

б. Способи 
об'єднання поворотів 
у групи І в серп 
пов язувальними 
словами різними значками з градацією віддалі між повор. 3 

7. Команди щодо 
гальмування (коли, 
де і як) 

немає 0 
7. Команди щодо 
гальмування (коли, 
де і як) 

словами 1 7. Команди щодо 
гальмування (коли, 
де і як) буквеними абревіатурами 2 

7. Команди щодо 
гальмування (коли, 
де і як) 

умовними значками 3 

8. Команди різати 
(підрізати, різагги 
глибоко) або не різагги 
повороти узбіччями 

немає 0 8. Команди різати 
(підрізати, різагги 
глибоко) або не різагги 
повороти узбіччями 

словами 1 
8. Команди різати 
(підрізати, різагги 
глибоко) або не різагги 
повороти узбіччями 

буквеними абревіатурами 2 

8. Команди різати 
(підрізати, різагги 
глибоко) або не різагги 
повороти узбіччями умовними значками 3 

9. Вживання 
специфічних виразів 
і слів 

немає 0 
9. Вживання 
специфічних виразів 
і слів 

рідко і не системно 1 9. Вживання 
специфічних виразів 
і слів часто і не системно 2 

9. Вживання 
специфічних виразів 
і слів 

часто і системно 3 
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Таблиця 2 
Кількісні критерії оцінювання суб'єктивних особливостей 

якості укладання і записування ралійних швидкісних стенограм 
Н а ї в а. 

Особливості 
Способи укладання і записування 

Оцінка 
(бали) 

1. Вибір зошита 
для запису (формат, 
зшивка) 

окремі ЛИСТКИ, "ішиті тимчасовими кріпленнями 0 1. Вибір зошита 
для запису (формат, 
зшивка) 

зошит формат) А5 або із зшивкою не пружиною 1 
1. Вибір зошита 
для запису (формат, 
зшивка) зошит формат) А4, зшивка пружиною зліва (згори) 2 

1. Вибір зошита 
для запису (формат, 
зшивка) 

спеціальний зошит для стенограм з розміткою сторінок 3 

2. Кількість записа-
них рядив на сто-
рінці 

більше дванадцяти 0 2. Кількість записа-
них рядив на сто-
рінці 

більше восьми 1 
2. Кількість записа-
них рядив на сто-
рінці від чотирьох до восьми 2 

2. Кількість записа-
них рядив на сто-
рінці 

менше чотирьох 3 

3 . Наявність на сто-
рінці бокових полів 

поля відсутні 0 3 . Наявність на сто-
рінці бокових полів поле лише з одного боку 1 
3 . Наявність на сто-
рінці бокових полів 

поля менші за 3 см 2 

3 . Наявність на сто-
рінці бокових полів 

наявні обидва поля шириною щонайменше 3-4 см 3 

4. Закінчення кожної 
сторінки, яка 
перегортатиметься, 
істотною прямою 
ділянкою 

не закінчується прямою ділянкою 0 4. Закінчення кожної 
сторінки, яка 
перегортатиметься, 
істотною прямою 
ділянкою 

закінчується прямою ділянкою довжиною до 50 м 1 
4. Закінчення кожної 
сторінки, яка 
перегортатиметься, 
істотною прямою 
ділянкою 

закінчується прямою ділянкою понад 50 м 2 

4. Закінчення кожної 
сторінки, яка 
перегортатиметься, 
істотною прямою 
ділянкою 

закінчується прямою ділянкою понад 50 м, перший фраг-
мент з наступної сторінки дублюється на попередній 

3 

5. Спосіб кодування 
правих та лівих 
поворотів літерами 

словами (правий, лівий), або "Г" - подібними стрілками 0 5. Спосіб кодування 
правих та лівих 
поворотів літерами 

буквеними абревіатурами кирилицею (Пр, Лв) 1 
5. Спосіб кодування 
правих та лівих 
поворотів літерами буквеними абревіатурами латинськими буквами (Рг, 

ЬУ) 
2 

5. Спосіб кодування 
правих та лівих 
поворотів літерами 

однією латинською літерою (Р, Ь або И . ) 3 

6. Співвідношен-
ня висоти цифр, що 
означають відда-
лі і висоти цифр, що 
означають категорію 
складності повороту 

висота однакова 0 6. Співвідношен-
ня висоти цифр, що 
означають відда-
лі і висоти цифр, що 
означають категорію 
складності повороту 

різниця неістотна 1 
6. Співвідношен-
ня висоти цифр, що 
означають відда-
лі і висоти цифр, що 
означають категорію 
складності повороту 

різниця істотна, але нестабільна 2 

6. Співвідношен-
ня висоти цифр, що 
означають відда-
лі і висоти цифр, що 
означають категорію 
складності повороту 

різниця істотна і стабільна 
3 

7. Способи виділення 
у стенограмі 
важливих місць 

Немає 0 7. Способи виділення 
у стенограмі 
важливих місць 

Підкреслювання 1 
7. Способи виділення 
у стенограмі 
важливих місць виділення кольором 2 

7. Способи виділення 
у стенограмі 
важливих місць 

застосування різних кольорів з підкресленням і виді-
ленням 

3 

8. Відокремлення 
порцій інформації 

не відокремлюються Ü 8. Відокремлення 
порцій інформації відокремлюються не чітко і не завжди 1 
8. Відокремлення 
порцій інформації 

відокремлюються чіткими умовними знаками 2 

8. Відокремлення 
порцій інформації 

завжди починаються з нового рядка 3 
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До другої групи критеріїв для оцінювання якості запису стеногра-
ми належать способи запису інформації та її читання. Ці особливості є 
суб'єктивними і залежать від стилю конкретного штурмана. До них за-
раховують вибір зошита для запису (формат, зшивка); кількість записа-
них рядків на сторінці; наявність на сторінці бокових полів; закінчення 
кожної сторінки, яка перегортатиметься, істотною прямою ділянкою; 
спосіб кодування правих та лівих поворотів літерами; співвідношення 
висоти цифр, що означають віддалі до висоти цифр, що вналежать до 
категорії складності поворотів; способи виділення у стенограмі важли-
вих місць і відокремлення порцій інформації між собою. 

Усі екіпажі, стенограми яких оцінювали, ми умовно поділили на 
три приблизно однакові за чисельністю групи (табл. 5.4.): 

- лідери, які посіли призові місця у своїх класах автомобілів (лише 
їх автомобілі виїжджають на подіум для урочистого нагородження 
екіпажів, а за призові місця нараховується найбільше очок у команд-
ний залік і в залік багатоетапного змагання); 

- інші екіпажі, які фінішували і вибороли подальші місця (до 20-го 
місця їм нараховуються очки у командний залік і в залік багатоетап-
ного змагання); 

- екіпажі, які зійшли з дистанції і не закінчили цього змагання. 
Аналіз отриманих результатів (табл. 3) показує, що швидкісні сте-

нограми екіпажів групи лідерів за нашою методикою оцінювання 
отримали істотно вищі бали, ніж стенограми екіпажів інших груп та 
ніж середні значення: 

Отже, було з'ясовано, що між якістю укладання і записування швид-
кісних стенограм та спортивними результатами змагальної діяльності ра-
лійних екіпажів існує статистично достовірний взаємозв'язок: екіпажі, які 
використовують якісніші (згідно з розробленою нами методикою оціню-
вання) швидкісні стенограми, мають більше шансів посісти високі місця. 

Стенограми інших екіпажів, які фінішували у цих змаганнях і та-
кож завоювали очки в командному заліку, отримали статистично до-
стовірні нижчі оцінки. Найнижчу оцінку отримали стенограми аут-
сайдерів вказаних змагань, які не змогли фінішувати унаслідок аварій 
та пошкоджень своїх автомобілів. Наведені вище результати свідчать, 
Що запропоновані нами шкали та методика кваліметричного оціню-
вання якості укладання й записування швидкісних стенограм можуть 
застосовувати тренери-практики, щоб контролювати та удосконалю-
вати спеціальну стенограмну підготовку ралійних екіпажів. 
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Таблиця З 
Кількісна оцінка якості укладання і записування швидкісних 
стенограм ралійних екіпажів, які показали різні результати 

___ (середні дані) 
я 

« 5 
2 х % " 

•л 
І о а л 1 5 

1 і 
• 

1 и 
"Й 
£ 

2 я и 3 

« н 
в 

а 
З 
о 
В 

£ 
£ & я н и 

1 2 
1 5 

1 і 
• 

| 
>о 
в 

№ 
Ралі 'Акерман 2009 К-сть 43 20 11 12 
м Білгород- Об. 16,09±0,62 17,20±0,93 14,45±1,17 15,75±1,06 

1 Дністровський 
І етап Чемпіонату 
України з ралі 2009 р. 

. Суб. 13,26±0,7І 14,20±0,89 11,10±1,40 13,67±1.58 Дністровський 
І етап Чемпіонату 
України з ралі 2009 р. Заг. 29,37±1,0б 31,40±1,34 25,55±2,1б 29,50±2,09 

Ралі 'Чумацький К-сть 32 11 11 10 
шлях 2009", м. Об. 17,44±0,60 18,73±0,83 17,09і0,93 16,40±1.33 

2 Херсон 
11 етап Чемшонаїу 
України з ралі 2009 р. 

СУ6. 1б,25±0,66 1б,82±1,20 15,45±1.11 16,50±1,20 Херсон 
11 етап Чемшонаїу 
України з ралі 2009 р. Заг. 33,69±0,90 35,55±1,36 32,55±1,51 32,90±1,80 

Ралі "Миколаїв К-сть ЗО 13 8 9 
2010", м.Миколаїв, Об. 16,57±0,86 17,46±1,17 17,50±0,98 14,44±2,11 

3 II етап Нац. гоночної Суб. 12,83±0,83 14,30±1,38 13,88±1,29 9,78±1,06 
серії з міні-ралі 
"Кубок Лиманів 2010" Заг. 29,40±1,45 31,77±2,15 31,38±1.79 24,22±2,87 

К-сть 109 44 30 31 

Середні значення Об. 16,64±0,40 17,66±0.58 16,23±0,64 15,58±0,83 Середні значення 
О б . 14,05±0,45 14,89±0,65 13,43±0,80 13,45±0,90 
Заг. 30,70±0,68 32,55±0,96 29,67±1,20 29,06±1,40 

Результати оцінювання змісту стенограм учасників чемпіонатів 
України з ралі 2009-2010 рр. [3] показали, що 36 % екіпажів не вико-
ристовують позначення довгих і складних поворотів, 32 % ігнорують 
позначення стрибків (викидів) автомобіля, зміни поздовжнього профі-
лю траси не позначає майже половина екіпажів, а інформацію про мож-
ливість зрізання траси узбіччям використовують лише 27 % з них. 14 % 
стенограм пересичені незакодованою додатковою інформацією. Оці-
нюючи форму запису стенограм була виявлена відсутність полів та ви-
користання для позначення відстаней і категорій складності поворотів 
цифр однакової величини. Екіпажі також недостатньо використовують 
колір та підкреслення для виділення небезпечних місць. 36 % екіпажів 
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у своїх стенограмах не використовують значків, що пов'язують окремі 
повороти та елементи траси, які ідуть один за одним. 

За середнього обсягу 37 знаків, які екіпажі використовували для 
опису п'яти фрагментів траси, деякі з них застосовують істотно біль-
ший або менший обсяг, що в обох випадках неефективно. Для підви-
щення надійності використання деталізованої стенограми половина 
екіпажів розбиває опис окремих фрагментів траси на менші порції, 
які легше утримувати в оперативній пам'яті пілота. 45 % екіпажів 
кожну порцію інформації закінчують значною відстанню. У стеногра-
мах усіх без винятку "аварійних" українських екіпажів, які часто не 
доїжджають до фінішу, виявлені ті чи інші недоліки, зазначені вище. 
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МЕТОДИКА ПСИХО ФІЗІОЛОГІЧНИХ ОБСТЕЖЕНЬ 
СПОРТСМЕНІВ - ПРЕДСТАВНИКІВ СПОРТИВНО-

ТЕХНІЧНИХ ТА ПРИКЛАДНИХ ВИДІВ СПОРТУ 
Олег Рибак, Львів, ЛДУФК 

Здатність оперативно розподіляти і перемикати увагу, яка до-
зволяє водію отримувати інформацію різного роду одночасно від різ-
них об'єктів (зорова, тактильна, слухова й вербальна) можна переві-
рити за таблицями Поппелройтера (таблиці 1. і 2.). 
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